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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er spurt hvort aðgerðir íslenskra yfirvalda hafi brotið á borgaralegu frelsi 

samkvæmt frelsisreglu John Stuart Mill. Gefin er samantekt á hugmynd Mill og helstu 

röksemdum hans. Gagnrýni Isaiah Berlin á frelsishugmynd Mill er rakin og metin og gert 

grein fyrir greinarmun Berlin á neikvæðu og jákvæðu frelsi. Það er fjallað er um hugtök 

Vilhjálms Árnasonar ‚griðaréttur‘ og ‚gæðaréttur‘. Það er fjallað um SARS-CoV-2 

kórónuveiruna með það að markmiði að skýra uppruna hennar og hversu hættuleg hún er. 

Þá er farið yfir mögulegar aðgerðir stjórnvalda og farið yfir hvaða leið íslensk stjórnvöld 

fóru. Í lokin eru svo færð rök fyrir því að aðgerðir íslenskra stjórnvalda séu réttmætar í 

ljósi reglu John Stuart Mill um borgaralegt frelsi miðað við hversu hættuleg veiran hefur 

sýnt að hún er.  
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1 Inngangur 

Þann 30. janúar 2020 lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health 

Organization) yfir neyðarástandi á heimsvísu vegna SARS-CoV-2, sem er kórónuveira 

sem veldur sjúkdómnum Covid-19. Veiran sem í upphafi var nefnd eftir Wuhan, héraðinu 

í Kína þar sem hún átti upptök sín, hafði þá þegar samkvæmt staðfestum tölum smitað 

7711 einstaklinga auk gruns um 12167 smit til viðbótar. Þar af voru 1370 tilfelli alvarleg 

og 170 einstaklingar höfðu látist vegna veirunar í Kína. Þá höfðu 83 tilfelli verið greind í 

18 löndum utan Kína.1 Það var því orðið ljóst að veiran væri hættuleg og byrjuð að dreifa 

sér á heimsvísu. 9 mánuðum síðar, þann 1. nóvember, höfðu 46 milljónir einstalina 

smitast á heimsvísu og 1,2 milljónir látist af völdum veirunnar2 og það þrátt fyrir tilraunir 

stjórnvalda til að hefta útbreiðslu veirunnar. 

Eftir því sem smitum fjölgaði og veiran dreifðist, fjölgaði tillögum um hvernig 

best væri að bregðast við. Viðbrögð sóttvarnarlækna voru ólík og viðbrögð ríkisstjórna, 

sem voru ekki alltaf í takt við ráðleggingar sérfræðinga, voru líka ólík. Mikil 

upplýsingaóreiða skapaðist í ástandinu þar sem einstaklingar kepptust við að boða sínar 

skoðanir jafnvel þvert á álit sérfræðinga.  

Aðgerðir ríkisstjórna hafa verið ólíkar og misharkalegar og skertu frelsi 

einstaklinga að mismiklu leyti. Á Spáni voru fljótlega sett herlög og strangt útgöngubann 

þar sem fólk mátti ekki yfirgefa heimili sín nema til að sækja skilgreindar nauðsynjavörur 

á meðan sænsk stjórnvöld vöruðu fólk við og gáfu út ráðleggingar og tilmæli til 

almennings, t.d. hvöttu fólk til að vinna heima. Það var svo í höndum stofnanna og 

fyrirtækja að setja eigin reglur og takmarkanir. Á Íslandi var snemma gripið til 

samkomutakmarkana, þ.e. fólki var bannað að hittast í stærri hópum en samkomutakmörk 

kváðu á um. Háskólum og framhaldsskólum var lokað og rekstur grunnskóla og leikskóla 

var takmarkaður. Heimsóknir á hjúkrunarheimili voru takmarkaðar. Þá voru settar 

takmarkanir við landamæri. Reynt var að skima fyrir veirunni og rekja smit eins og hægt 

 

1 International Health Regulations Emergency Committee, „Statement on the second meeting of the 

International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel 

coronavirus (2019-nCoV)“, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, https://www.who.int/news/item/30-01-

2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-

committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-

ncov)?fbclid=IwAR35ZIwGhQ99u6jKAbLSLAQC8Vn6NKXV8Vrgi_kAD4Ng56zjQ9. 
2 WHO TEAM-Emergency Response. „Weekly epidemiological update - 3 November 2020“, 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-

update---3-november-2020. 

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)?fbclid=IwAR35ZIwGhQ99u6jKAbLSLAQC8Vn6NKXV8Vrgi_kAD4Ng56zjQ9
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)?fbclid=IwAR35ZIwGhQ99u6jKAbLSLAQC8Vn6NKXV8Vrgi_kAD4Ng56zjQ9
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)?fbclid=IwAR35ZIwGhQ99u6jKAbLSLAQC8Vn6NKXV8Vrgi_kAD4Ng56zjQ9
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)?fbclid=IwAR35ZIwGhQ99u6jKAbLSLAQC8Vn6NKXV8Vrgi_kAD4Ng56zjQ9
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---3-november-2020
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---3-november-2020
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var. Einstaklingum sem höfðu verið útsettir fyrir smiti var gert að fara í sóttkví og þeir 

sem höfðu smitast voru settir í einangrun. 

Markmið aðgerða eru eðli málsins samkvæmt að draga úr eða stöðva útbreiðslu 

veirunnar og vernda hagsmuni en eru á sama tíma á kostnað annarra hagsmuna. Sem dæmi 

má nefna að takmarkanir við landamæri ollu takmörkun á komum ferðamanna og 

samkomutakmarkanir ollu því að lista og menningarlíf lamaðist. Út frá þessu spruttu upp 

deilur um hvaða hagsmunir eru mikilvægari en aðrir, hvað skal vernda og hverju má 

fórna. 

Í þessari ritgerð mun ég reyna að skoða hvort aðgerðir íslenskra yfirvalda hafi 

brotið á borgaralegu frelsi samkvæmt frelsisreglu John Stuart Mill. Ég mun gefa stutta og 

skýra samantekt á hugmynd Mill og helstu röksemdum hans. Þá verður gagnrýni Isaiah 

Berlin á frelsishugmynd Mill rakin og gert grein fyrir greinarmun hans á neikvæðu og 

jákvæðu frelsi. Þá verða hugtök Vilhjálms Árnasonar ‚griðaréttur‘ og ‚gæðaréttur‘ kynnt. 

Ég mun svo fjalla lítillega um SARS-CoV-2 kórónuveiruna með það að markmiði að 

skýra uppruna hennar og hversu hættuleg hún er. Næst mun ég fara yfir mögulegar 

aðgerðir stjórnvalda og skýra hvaða leið íslensk stjórnvöld hafa farið. Í lokin mun ég svo 

færa rök fyrir því að aðgerðir íslenskra stjórnvalda séu réttmætar í ljósi reglu John Stuart 

Mill um borgaralegt frelsi miðað við hversu hættuleg veiran hefur sýnt að hún er. 

 

2 Frelsishugtakið  

Í þessum kafla mun ég fjalla um frelsishugtak John Stuart Mill eins og það kemur fyrir í 

bók hans um frelsið. Þá mun ég fjalla um og meta gagnrýni Isaiah Berlin á frelsishugtaki 

Mill og segja frá greinarmun Berlin á jákvæðu og neikvæðu frelsi. Að lokum mun ég 

kynna hugtök Vilhjálms Árnasonar ‚griðarétt‘ og ‚gæðarétt‘. 

 

2.1 Frelsishugtak John Stuart Mill 

Í bók sinni Frelsið byrjar John Stuart Mill á því að benda á að hann sé ekki að fjalla um 

frelsi viljans heldur „um borgaralegt eða félagslegt frelsi, um eðli og takmörk hins 
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réttmæta valds þjóðfélagsins yfir einstaklingnum“.3 Hann setti fram einfalda reglu sem á 

að segja til um það undir hvaða kringumstæðum það væri réttlætanlegt að skerða frelsi 

og beita einstaklinga valdi. Hann rökstuddi svo mikilvægi þess að menn gætu haft 

sjálfstæðar skoðanir og tjáð þær og rökrætt og hagað sér í samræmi við þær. Að passa 

þyrfti uppá frelsi einstaklingseðlisins til þess að dafna og þroskast, því sá þroski væri 

forsenda framfara samfélagsins. Að passa þyrfti að allir steyptust ekki í sama mót vegna, 

tísku, vana eða þrýstings almenningsálitsins. Heldur þyrfti að leyfa frumleika 

einstaklingseðlisins að dafna sem umbótaafl og þannig myndu snilligáfur einstaklinga 

auðga mannlífið og þroska mannkynið samfélaginu til heilla.  

Í fyrsta kafla Frelsisins ræðir Mill þróun eðlis þess valds er valdhafar höfðu yfir 

þegnum sínum. Að upphaflega hafi valdhafar verið fjandsamlegir þegnum sínum og nýtt 

valdið jafnt gegn þegnum sem fjandmönnum. Ættjarðarvinir vildu takmarka valdið sem 

valdhafar máttu beita þegna sína. Þá ýmist með stjórnfrelsisákvæðum eða réttarskrám 

annars vegar eða hins vegar að setja stjórnarskrá sem fæli í sér samþykki þegnanna gegn 

því að valdið gætti hagsmuna þeirra. Með tíma vildu menn fá valdhafa sem væru þjónar 

og fulltrúar almennings. Kjörnir til skammstíma í senn og frávíkjanlegir. Þá hættu margir 

að sjá ástæðu til að takmarka valdið þar sem engin hætta væri á að þjóðin beitti sjálfa sig 

ofríki. Hins vegar kom á daginn að „þjóðarvilji er vilji meirihlutans eða þeirra manna, 

sem tekizt hefur að verða viðurkenndur meirihluti. Af þessu leiðir, að þjóðin kann að vilja 

kúga hluta af sjálfri sér, og menn hljóta að vera á varðbergi gegn slíkri kúgun sem hverri 

annarri valdníðslu“.4 Þetta á ekki bara við um eiginlegar stjórnarathafnir heldur getur 

almenningur beitt minnihluta félagslegri harðstjórn. Það er því ekki nóg að verjast 

harðstjórn valdhafanna heldur þarf líka að verjast ofríki ríkjandi skoðana og tilfinninga. 

Það má í raun segja að almenningur þröngvi skoðunum sínum uppá aðra og steypi alla í 

sama mót. 

Mill talar um að það vald sem harðstjórn meirihlutans feli í sér sé lúmskt og 

ógegnsætt og því getur verið erfitt að varast, veita mótspyrnu eða jafnvel gera sér grein 

fyrir að maður sé ómeðvitað sjálfur orðinn þátttakandi í því. Þess vegna er það sérstaklega 

varhugavert að mati Mill og þess vegna verðum við að slá skjaldborg utan um siðferðilega 

sannfæringu okkar um eigið frelsi. Því „[...] ef menn slá ekki skjaldborg siðferðilegrar 

 

3 Mill, John Stuart. Frelsið. ritstjórn og íslensk þýðing Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason 

(Reykjavík: Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 1859/2009), 33. 
4 Mill, 39. 
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sannfæringar um frelsi sitt, þá má búast við því, eins og nú standa sakir, að þessi 

valdníðsla færist enn í aukana“.5 

Mill segir að „mannkyninu er meiri akkur í að leyfa mönnum að lifa eins og þeim 

bezt þykir en að þröngva þeim til að lifa eins og allir aðrir telja fyrir beztu“.6 Þess vegna 

skrifaði hann Frelsið og er tilgangur ritsins að setja fram „eina ofureinfalda reglu“7 sem 

segir til um hvenær samfélagið má beita einstakling valdi. „Reglan er þessi: Því aðeins er 

öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi einstaklings, að 

um sjálfsvörn sé að ræða“.8 

Í öðrum kafla færir Mill rök fyrir því „að hugsunarfrelsi og málfrelsi eru 

ófrávíkjanleg skilyrði andlegrar velferðar mannkynsins“ og segir að „á andlegri velferð 

þess byggir öll önnur velferð“.9 Að það sé brýnt „að menn hafi frelsi til skoðanamyndunar 

og geti afdráttarlaust látið skoðanir sínar í ljósi“.10 Hann sýnir fram á „hve háskalegt það 

er andlegu lífi og siðferði manna, ef þetta frelsi er ekki veitt eða þess neytt þrátt fyrir boð 

og bönn“.11 Í þriðja kafla fjallar hann svo um „að mönnum skuli vera frjálst að breyta, 

sem þeir boða og gera skoðanir sínar að veruleika í lífi sínu, án þess að aðrir hindri það 

með ráðum eða dáð“.12 Einstaklingar breyta þó á eigin ábyrgð og ekki er ætlast til þess að 

„athafnir manna séu þeim jafnfrjálsar og skoðanir þeirra“.13 Menn mega og eiga því að 

leyfa sér að hugsa hugsanir sínar til enda en menn verða svo að gera sér grein fyrir því 

hvort og hvenær rétt sé að tjá þær. Ennfremur er í góðu lagi að hugsa sumar hugsanir til 

enda þó það gæti verið athugavert að framkvæma þær. Maður hefur „óskorðað frelsi til 

allra gerða, sem varða hann sjálfan einan. Hver maður hefur fullt vald yfir sjálfum sér, 

líkama sínum og sál“14 en hann ber „ábyrgð gagnvart samfélaginu á þeim athöfnum 

sínum, sem aðra varða“.15 Menn hafa því svigrúm til athafna upp að því marki sem það 

getur skaðað aðra.  

Mill talar um mikilvægi sjálfstæðrar og frumlegrar hugsunar og segir að „Hver sá, 

 

5 Mill, 51. 
6 Mill, 52. 
7 Mill, 47. 
8 Mill, 47. 
9 Mill, 106. 
10 Mill, 111. 
11 Mill, 111. 
12 Mill, 111. 
13 Mill, 111. 
14 Mill, 47. 
15 Mill, 47. 



 

 7 

 

 

sem lætur heiminn eða sinn hluta heimsins móta stefnu sína í lífinu, hefur enga þörf fyrir 

aðra hæfileika en eftiröpunarlistina“.16 Við eigum að spyrja okkur hverjar séu óskir okkar 

og hvað hentar okkar eigin eðli og hneigðum eða hvað sé líklegt til leysa úr læðingi beztu 

og háleitustu hvatir okkar og leyfa þeim að þroskast og dafna.17 „Að frjáls þroski 

einstaklingseðlisins sé ekki aðeins einn þáttur menningar, lærdóms, menntunar og andlegs 

lífs, heldur einnig nauðsynleg forsenda alls þessa“.18 „Mannleg náttúra er ekki vél, byggð 

eftir fyrirmynd til að vinna fyrirfram ákveðin verk, heldur tré, sem þarf að vaxa og dafna 

óhindrað í allar áttir eftir sínu eigin innra eðli, sem gerir það að lifandi veru“.19 Þannig 

verðum við að rækta einstaklingseðlið og þora að vera frumleg. Við eigum að elta eigin 

eðli en ekki elta vana og tískubylgjur.20 Við eigum að varast að steypa okkur í sama mót 

og aðrir og eigum að rækta einstaklingseinkenni okkar og þroska þau innan þeirra marka, 

sem réttindi og hagsmunir annarra setja þeim.21 

Í fjórða kafla fjallar Mill um valdssvið samfélagsins yfir einstaklingnum og um 

það hverju hver einstaklingur eigi að ráða um líf sitt og hverju samfélagið eigi að ráða.22 

Mill segir að hver sá sem nýtur verndar samfélagsins verði að endurgjalda því þessa vernd 

og ef menn vilja lifa saman hljóti þeir að hlíta einhverjum reglum um samskipti sín. Hann 

nefnir tvær meginreglur, önnur er „að enginn maður gangi á hagsmuni annarra — eða 

öllu heldur þá hagsmuni annarra, sem ber að telja rétt þeirra að skráðum eða óskráðum 

lögum. Hin er, að hver maður beri sanngjarna byrði starfs og fórna í því skyni að vernda 

samfélagið sem þegna þess gegn tjóni og árásum“.23  

Valdsvið samfélagsins tekur til breytni einstaklings um leið og hann gengur á 

hagsmuni annarra. Hvort samfélagið skerist í leikinn veltur á því hvort það sé 

almenningsheill til eflingar eða ekki.24 Mill bætir við þeirri reglu að þegn samfélagsins sé 

ekki leyfilegt að skorast undan sanngjörnum skyldum sem á hann eru lagðar, svo sem 

skyldur við fjölskyldu eða skuldadrottnara.25 

 

16 Mill, 116. 
17 Mill, 119. 
18 Mill, 113. 
19 Mill, 116-117. 
20 Mill, 119. 
21 Mill, 122. 
22 Mill, 141. 
23 Mill, 141-142. 
24 Mill, 142. 
25 Mill, 151. 
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 Hvorki einstaklingar né hópar hafa rétt til að banna fullþroska einstaklingi að lifa 

lífi sínu eins og honum sjálfum sýnist, nema að því leiti sem breytni einstaklingsins varðar 

aðra.26 Mill vill meina að afskiptaleysi gagnvart einstaklingi sé ekki dyggð. Það er 

leyfilegt að vera annt um aðra og gefa hollráð og reyna að telja mönnum hughvarf en það 

á ekki neyða menn til breytni þó svo það sé þeim sjálfum til góða.27 Mill segir það 

siðferðislega ámælisvert að virða ekki hagsmuni og tilfinningar annarra nema einhver 

æðri skylda eða skyldur einstaklings við sjálfan sig knýi hann til annarrar breytni. Eins sé 

sá sekur við samfélagið ef athæfi hans, sem kemur honum einum við, veldur því að hann 

bregðist einhverri skyldu sinni við samfélagið.28 „Hvenær sem öðrum einstaklingi eða 

almenningi er bakað tjón eða búin hætta á tjóni, ber að beita reglum siðferðis og laga. Að 

öllu öðru leyti er hver einstaklingur frjáls“.29 

Í fimmta kafla fjallar Mill um notagildi og beitingu frelsisverndarreglunnar. Þar 

koma fram tvö athyglisverð dæmi varðandi frelsisskerðingu. Annars vegar dæmi um að 

fyrirbyggja slys. Þar kemur lögregluþjónn auga á mann sem er á leið út á háskalega brú. 

Lögregluþjónninn gerir ráð fyrir því að vegfarandinn viti ekki af hættunni og vilji ekki 

falla í ána. Í slíkum aðstæðum má þrífa til mannsins samkvæmt Mill. Lögregluþjónninn 

er ekki að skerða frelsi mannsins þótt hann hindri för hans tímabundið. Hinsvegar telur 

Mill að þegar útskýrt hefur verið fyrir vegfarandanum hættuna sem felst í því að fara yfir 

brúna, sé það hans að meta hvort hann taki áhættuna eða ekki.30 

Seinna dæmið er um gerð samninga sem gera mann ófrjálsan, t.d. ef einhver vill 

selja sjálfan sig í ánauð. Mill samþykkir ekki þannig frelsi, enda væri það ófrelsi að afsala 

sér frelsinu til frambúðar. Mill segir að „í frumreglu frelsisins er ekki fólgið að manni 

skuli vera frjálst að vera ófrjáls.“31 

 

2.2 Isaiah Berlin – jákvætt og neikvætt frelsi 

Isaiah Berlin gagnrýndi síðar hugmynd Mill og annara um frelsi þegar hann setti fram 

hugmynd sem fjallaði um „tvö hugtök um frelsi“ þar sem hann útskýrir hvernig frelsi 

 

26 Mill, 143. 
27 Mill, 144. 
28 Mill, 151-152. 
29 Mill, 152. 
30 Mill, 172. 
31 Mill, 182. 
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skiptist í neikvætt og jákvætt frelsi. Samkvæmt Berlin er neikvætt frelsi það svigrúm sem 

hver og einn hefur til athafna án takmarkana frá öðrum en jákvætt frelsi er ástæða eða 

uppspretta ákvörðunar eða athafnar. Vildi Berlin meina að Mill hafi slegið saman þessum 

ólíku frelsishugmyndum. 

 Samkvæmt Berlin er neikvætt frelsi fólgið í svari við spurningunni „innan hvaða 

sviðs ætti einstaklingi eða hópi að leyfast að vera eða gera það, sem hann er fær um að 

vera eða gera, án afskipta annarra?“. Jákvætt frelsi er hins vegar fólgið í svari við 

spurningunni „hvað eða hver er uppspretta þeirrar stjórnunar eða afskipta, sem getur 

ákvarðað að einhver sé eða geri eitt fremur en annað?“.32 

Samkvæmt Berlin er það að þvinga mann að svipta hann frelsi. Berlin hefur því 

umfjöllun sína um neikvætt frelsi á því að segja að maður sé „yfirleitt talin frjáls að því 

marki sem enginn maður skiptir sér af athöfnum hans“.33 Þannig sé stjórnmálalegt frelsi 

einfaldlega það svæði eða rými sem menn hafa til athafna óhindraðir af öðrum. Þegar 

aðrir þrengja sér inná þetta svæði er þolandinn þvingaður eða ánauðugur. Ef hann er 

hindraður af öðru fólki til athafna sem hann gæti annars gert þá er hann að því marki 

ófrjáls. Því meira svigrúm sem hann hefur ótruflaður, því meira er frelsið. Það telst þó 

aðeins takmörkun á þessu svigrúmi ef að það er „viljandi íhlutun annarra manna á sviði 

þar sem hann væri annars frjáls til verka“.34 Vanmáttur eins og hreyfihamlanir eða aðrar 

líkamlegar eða andlegar takmarkanir hans einar og sér duga ekki til35 heldur er 

mælikvarðinn á kúgun hvaða „þátt ég tel að aðrir menn eigi í að kæfa óskir mínar, með 

beinum eða óbeinum hætti, viljandi eða óviljandi“.36 

Berlin vildi meina að þetta væri það sem Mill og fleiri hugsuðir ættu við þegar 

þeir töluðu um frelsi. Að þeir teldu að frelsi gæti ekki verið ótakmarkað því þá gætu allir 

skipt sér takmarka laust af öðrum og að slíkt „náttúrulegt“ frelsi leiddi til ringulreiðar þar 

sem lágmarksþörfum væri ekki fullnægt eða að frelsi hinna veiku yrði troðið undir af 

frelsi hinna sterku. Því yrði að takmarka svigrúm manna til athafna með lögum. Einnig 

tókst þeim með takmörkun frelsis að búa til blöndu þar sem önnur gildi og markmið, svo 

 

32 Berlin, Isaiah „Tvö hugtök um frelsi“ í Heimspeki á tuttugustu öld, ísl. þýðing greinar Róbert Víðir 

Gunnarsson, ritstjórn bókar Einar Logi Vignisson og Ólafur Páll Jónsson. (Reykjavík: Heimskringla, 

1994), 157. 
33 Berlin, 157. 
34 Berlin, 157. 
35 Berlin, 157-158. 
36 Berlin, 158. 
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sem réttlæti, hamingja, menning, öryggi og jöfnuður, fengu meira vægi. Berlin sagði 

ennfremur að Mill og aðrir fjrálslyndir hugsuðir hafi viljað afmarka lágmarkssvið 

persónufrelsisins sem ekki mætti troðast inná því það myndi takmarka lágmarksþroska 

og hæfileika einstaklingsins sem væru nauðsynlegir til að nálgast og skilja hin ýmsu 

markmið sem voru talin góð. Því þyrfti að draga mörk milli einkalífs og þess lífs sem lúta 

skildi almennri stjórn.37 Mill og fleiri hafi litið manneðlið bjartsýnum augum og hafi talið 

að gefa ætti einkalífi manna mikið svigrúm sem hvorki ríki né öðru yfirvaldi leyfðist að 

skerða. Því við viljum ekki smána og afneita eðli okkar og verðum því að standa vörð um 

lágmarkssvið persónulegs frelsis. 

Berlin hafði þrennt við skoðun Mill að athuga. Í fyrsta lagi að Mill slái saman 

tveimur ólíkum hugmyndum. Annars vegar hin sígilda hugmynd um hið neikvæða frelsi. 

„Að öll þvingun sé slæm..., að því marki sem hún brýtur í bága við langanir manna, þótt 

hún kunni að vera nauðsynleg til að koma í veg fyrir verra böl; en að afskiptaleysi, sem 

er andstæða þvingunar, sé í sjálfu sér gott, þó það sé ekki hin einu gæði“.38 Hins vegar að 

menn skuli leita sannleikans eða þróa með sér þá manngerð sem Mill er þóknanleg og að 

maður þurfi að vera frjáls til að geta fundið sannleikann eða ræktað slíka manngerð.39 

Berlin bendir á að þessar hugmyndir séu ekki eins og tengsl þeirra séu í besta falli hending 

og að sagan virðist sýna „að heilindi, sannleiksást og eldheit einstaklingshyggja dafni síst 

verr í samfélagi þar sem strangur agi ríkir“.40 Við þetta falli rök Mill um frelsi sem 

nauðsynlega forsendu þess að mannleg snilld fái þrifist. Í öðru lagi sé kenningin 

tiltölulega nútímaleg. Hugtakið virðist ekki hafa borið á góma í fornum 

menningarheimum. Hvorki Grikkjum né Rómverjum og ekki heldur neinum þeirra 

menningarþjóða sem hafa uppgötvast. Það hefur ekki „farið mikið fyrir frelsi í þessum 

skilningi i herópum hinna miklu fylkinga mannkyns. Sú ósk að verða ekki fyrir 

valdníðslu, að vera látinn í friði, er einkenni hámenningar bæði hjá einstaklingum og 

samfélögum“.41 Í þriðja lagi virðist hugmyndin „ekki ósamrýmanleg einveldi, það krefst 

að minnsta kosti ekki sjálfstjórnar“42. Í þessum skilningi virðist frelsi snúast meira um 

yfirráðasvæði en uppsprettu stjórnar. Þannig gæti stjórn lýðræðisríkis þrengt meira að 

 

37 Berlin, 159. 
38 Berlin, 162. 
39 Berlin, 162. 
40 Berlin, 162-163. 
41 Berlin, 163. 
42 Berlin, 163. 
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frelsi einstaklinga en frjálslyndur einræðisherra. Ennfremur getur sami einræðisherra 

verið ranglátur, stuðlað að ójöfnuði, og hundsað röð og reglu, dyggð og þekkingu. Berlin 

vill þó meina að svo framarlega sem einræðisherrann hefti ekki frelsið þá standist hann 

kröfu Mill. Þannig er hugmyndin frelsi í þessum skilning ekki röklega tengd lýðræði eða 

sjálfsstjórn. Spurningin „hver stjórnar mér?“ er því röklega óskyld spurningunni „hve 

mikið skiptir stjórnin sér af mér?“.43 Þarna birtist andstæðan milli hugtakana um neikvætt 

og jákvætt frelsi. „Hinn jákvæði skilningur orðsins „frelsi“ sprettur af ósk einstaklingsins 

til að vera sinn eigin herra“.44 Að vilja að eigið líf og ákvarðanir séu undir honum sjálfum 

komnar en ekki ytri öflum.45 Ekki frelsi undan, heldur frelsi til. 

Rök Berlin fyrir því að Mill slái saman tveimur hugtökum frelsis eru nokkuð 

sannfærandi. Þegar maður hefur gert sér grein fyrir bæði jákvæðri og neikvæðri 

skilgreiningu Berlin á frelsi þá sést glögglega að þetta er ekki sami hluturinn (eins og var 

rakið hér að ofan). Berlin reynir að fella rök Mill um að frelsi sé nauðsynleg forsenda 

þess að mannleg snilld fái þrifist með því að benda á að heillindi, sannleiksást og eldheit 

einstaklingshyggja hafi síst dafnað verr í samfélögum, eins og hjá hreintrúuðum 

kalvinistum á Skotlandi eða Nýja-Sjálandi, þar sem strangur agi ríkti. Frelsishugmynd 

Mill hljómar líka furðulega þegar Berlin bendir á að engin önnur samfélög, hvorki á 

öðrum stað né tíma, hafi velt hugmyndinni fyrir sér. Hann lætur hana hljóma eins og 

tískubólu eða „lúxusvandamál“ þegar hann segir hugmyndina ekki eldri en siðaskiptin 

eða endurreisnina og hún sé einkenni hámenningar og gefur í skyn að hún muni líða undir 

lok. Hann lætur hugmyndina hljóma fáránlega þegar hann segir ekki hafa farið mikið fyrir 

henni í „herópum hinna miklu fylkinga mannkyns“46 og gefur í skyn að þær hafi ekki 

kallað „látið okkur í friði!“ og „við viljum ekki valdníðslu!“. Sterkustu rök Berlin eru þó 

hvort frelsi snúist um yfirráðasvæði eða uppsprettu. Hvort frelsi snúist um innan hvaða 

marka ég megi ráða eða hver ákveður hverju ég megi ráða. Því við getum haft meira 

svigrúm til athafna undir frjálslyndum einræðisherra en undir lýðræðisstjórn. Vill Berlin 

meina að sé það tilvikið þá séum við frjálsari skv. neikvæðu skilgreiningunni, frjálsari 

samkvæmt kröfu Mill. Þannig sé krafa Mill um frelsi röklega ótengd lýðræði og 

sjálfsstjórn. 

 

43 Berlin, 164. 
44 Berlin, 167. 
45 Berlin, 167. 
46 Berlin, 163. 
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Samanber rök Berlin þá þarf neikvætt frelsi ekki að vera nauðsynleg forsenda 

mannlegrar snilldar en hún hlýtur þó að dafna betur þegar hún fær meira rými og 

hagstæðar kringumstæður. Þó svo aðstæður hafi ekki verið til staðar áður fyrir 

frelsishugleiðingar gerir það þær ekki rangar. Berlin telur að hinar miklu fylkingar 

mannkyns hafi ekki kallað eftir friði fyrir valdníðslu eða að vera látin í friði. Ef þeir hafa 

ekki gert það hafa þeir ekki verið níddir eða kúgaðir eða of níddir og/eða kúgaðir til að 

geta beðist vægðar. Hvorugt er rök gegn málflutningi Mill. 

Stóra spurningin situr eftir um hvort frelsishugtakið snúist um yfirráðasvæði eða 

uppsprettu, neikvætt eða jákvætt frelsi og hvort Mill hafi slegið þessu tvennu saman. Mill 

talar vissulega ekki um þau í sitt hvoru lagi með sama hætti og Berlin. Hann talar um að 

setja upp reglu sem takmarkar hversu mikið sé hægt að takmarka frelsi einstaklinga. Hann 

færir svo rök fyrir hvers vegna takmörkun á frelsi er varhugaverð en hann talar líka um 

hvers vegna hún sé nauðsynleg. Við verðum að slá upp skjaldborg en eins og Berlin 

bendir á þá gæti það verið eilífðar þrætuefni hvar hún skuli reist en Mill virðist hafa haft 

nokkuð skynsamlega hugmynd um hvar það skildi vera. Reglan sem hann setti fram hefur 

hingað til reynst góð og gagnleg. Við getum því verið sammála Berlin um að Mill hafi 

sett fram neikvæða skilgreiningu á frelsi. Mill virðist þó þegar öllu er á botninn hvolft 

vera að reisa þessa skjaldborg til að vernda jákvætt frelsi. Að takmarka valdaníðslu, 

þvingun, kúgun og ágengni inná frelsisrými einstaklingsins. Til þess að hafa frið til að 

rækta einstaklingseðlið og öðlast þroska til að taka sjálfstæðar, sjálfsprottnar ákvarðanir. 

Hvort Mill hafi slegið neikvæðu og jákvæðu frelsi saman eða ekki skiptir því ekki máli. 

Umfjöllun hans stendur fyrir sínu. Það er samt að gagnlegt að hafa skilning á hugtökunum 

um neikvætt og jákvætt frelsi þegar maður vill skoða það hvort stjórnvöld séu að brjóta á 

eða skerða einstaklingsfrelsi í skilningi John Stuart Mill. 

 

2.3 Griðaréttindi og gæðaréttindi 

Hugtökunum neikvætt frelsi og jákvætt frelsi svipar til hugtakana um neikvæð réttindi og 

jákvæð réttindi. Vilhjálmur Árnason hefur þýtt ensku hugtökin negative rights og positive 

rights (sem stundum er talað um á íslensku sem neikvæð réttindi og jákvæð réttindi) sem 

griðaréttindi og gæðaréttindi. Hann fjallar um hugtökin í bók sinni Siðfræði lífs og dauða.  
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Griðaréttindi (sem samsvara neikvæðu frelsi) eru réttindi sem eiga að tryggja að 

einstaklingi séu veitt grið frá áreiti annarra eða það svæði eða þættir sem ríkið má ekki 

grípa inn í til að hafa afskipti af einstaklingi. Ef einstaklingur á réttindi þýðir það að 

einhver annar beri skyldu. Gagnstæða hliðin á griðaréttindum er taumhaldsskylda eða 

skylda annarra til að halda að sér höndum og grípa ekki inní til að hafa afskipti af lífi 

einstaklingsins.47 Dæmi um griðaréttindi getur verið réttur einstaklings til lífs. Þá ber 

öðrum taumhaldsskylda að verða viðkomandi ekki að bana. 

Gæðaréttindi (sem samsvara jákvæðu frelsi) fela í sér réttindi einstaklinga (eða 

hópa) til ákveðinna gæða. Þá ber einhver verknaðarskyldu til þess að gera eitthvað fyrir 

þann sem hefur gæðarétt.48 Gæðaréttur getur verið réttmætt tilkall til gæða eða þjónustu 

sem stjórnvöldum ber verknaðarskylda til að tryggja. Dæmi um gæðaréttindi getur verið 

réttur til menntunar. Þá á einstaklingur gæðarétt til menntunar og getur sett kröfu á 

stjórnvöld vegna verknaðarskyldu stjórnvalda um að tryggja menntun. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að það er ekki hægt að flokka öll réttindin sem 

annað hvort griðaréttindi eða gæðaréttindi. Sum réttindi fara líka í báða flokkana. Öllum 

griðarréttindum fylgir almenn taumhaldsskylda til þess að brjóta ekki á þeim, en líka 

sértæk verknaðarskylda yfirvalda til þess að koma í veg fyrir að einhver brjóti á þeim. 

Sem dæmi má nefna að réttur einstaklings til lífs fer fram á taumhaldsskyldu allra til þess 

að fremja ekki morð en hann fer líka fram á verknaðarskyldu yfirvalda til þess að vernda 

borgara frá morðum. Það sama mætti segja um flest gæðaréttindi; þau fela líka í sér 

griðarétt og þar af leiðandi taumhaldsskyldu. Til dæmis þá er rétturinn til menntunar 

gæðaréttur og sem slíkur felur hann í sér verknaðarskyldu, en hann felur líka í sér griðarétt 

að því leyti að það væri brot á réttinum til menntunar að koma í veg fyrir að einhver verði 

sér sjálfur út um menntun. 

 

3 Covid-19: Kórónuveirufaraldur 

Covid-19 er sjúkdómur sem fólk fær ef það smitast af veiru sem hefur fengið nafnið 

SARS-CoV-2. Heiti veirunnar er stytting á 'severe acute respiratory syndrome – corona 

virus-2'. Á íslensku er notað 'heilkenni alvarlegrar bráðrar lungnabólgu' (HABL) og svo 

 

47 Vilhjálmur Árnason. Siðfræði lífs og dauða. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1993), 86-87. 
48 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, 87. 
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kórónuveira sem er númer 2. Kórónuveirur eru tegund eða fjölskylda af veirum sem draga 

nafn sitt af próteinbroddum sem þær hafa á hjúpi sínum sem minna á kórónu. 

Kórónuveirufjölskyldan (e. Coronavirinae) innheldur fjórar ættarkvíslir sem heita 

Alpha, Beta, Gamma, og Delta-kórónuveirur. Aðeins Alpha og Beta kvíslirnar innihalda 

veirur sem vitað er að hafi sýkt mannfólk. Kórónuveirur eru algengar í dýraríkinu meðal 

spendýra og fugla. Hins vegar eru aðeins sjö þekktar tegundir kórónuveiru sem hafa 

smitast í menn (e. Human Coronavirus, HCoV).49 Fyrstu fjórar kórónuveirurnar sem 

greindust í mönnum greindust um miðjan sjöunda áratug 20. aldar og eru ekki hættulegar, 

heldur eru þær svokallaðar kvefkórónuveirur. Þær heita HCoV-229E, HCoV-NL63, 

HCoV-OC43 og HCoV-HKU1.50 

Á síðustu 18 árum hafa svo þrjár aðrar, öllu hættulegri, kórónuveirur smitast í 

menn frá dýrum. SARS-CoV braust út árið 2002 og er talinn hafa smitað um 8422 

einstaklinga og dregið 774 einstaklinga til dauða. MERS-CoV (Middle East respiratory 

syndrome) braust svo fyrst út árið 2012 og hefur valdið nokkrum litlum faröldrum og 

smitað alls um 2500 og dregið um 850 einstaklinga til dauða.51 SARS-CoV-2 braust svo 

út í lok árs 2019 og við eigum enn eftir að sjá fyrir endann á þeim faraldri. 

Allar þessar þrjár tegundir af kórónuveirum eiga uppruna sinn í leðurblökum en 

hafa smitast úr leðurblökum í önnur dýr og þaðan í menn. SARS-CoV fór úr leðurblökum 

í desketti (e. civets) og úr þeim í menn og MERS-CoV fór úr leðurblökum í kameldýr og 

er talin hafa smitast úr kameldýrum í menn.52 Við vitum að SARS-CoV-2 hefur 

stökkbreyst úr leðurblökum í annað dýr og þaðan til manna en við vitum ekki með vissu 

úr hvaða dýri veiran smitaðist í menn. SARS-CoV-2 er talin hafa smitast fyrst í menn í 

Wuhan í Kína, á matarmarkaði þar sem fólk selur sjávarafurðir og lifandi dýr.53 

 

49 Killerby, M. o.fl, „Human coronavirus circulation in the United States 2014–2012“, Journal of Clinical 

Virology. Bindi 101, apríl (2018): 52-56. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138665321830032. 
50 Arnar Pálson, Jón Magnús Jóhannesson og Jón Gunnar Þorsteinsson. „Hvað eru til margar 

kórónuveirur sem sýkja menn og dugar ónæmi gegn einni þeirra fyrir hinum?“ Vísindavefurinn 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79323. 
51 Sama grein. 
52 Reusken, C.B., Raj, V.S., Koopmans, M.P. og Haagmans, B.L., „Cross host transmission in the 

emergence of MERS coronavirus.“ Current Opinion in Virology. Bindi 16, febrúar (2016): 55-62. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625716000079?via%3Dihub. 
53 Zhou, P., Yang, XL., Wang, XG. o.fl., „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of 

probable bat origin.“ Nature 579 (2020): 270–273. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13866532
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13866532
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13866532/101/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18796257
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18796257/16/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625716000079?via%3Dihub
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Helstu einkenni Covid-19 eru hiti, þurr hósti, öndunarerfiðleikar, höfuðverkur og 

lungnabólga. Sjúkdómurinn getur endað með öndunarfærastöðvun vegna 

lungnaskemmda og jafnvel dregið fólk til dauða.54 

Smitleiðir SARS-CoV-2, eins og hinna kórónuveiranna sem finnast í mönnum, 

eru í gegnum dropa sem berast frá smituðum einstaklingi með úða í gegnum öndun, 

hnerra, hósta, tal og þess háttar. Einnig er hægt að smitast í gegnum snertingu, annað 

hvort í gegnum beina snertingu við veiru eða í gegnum óbeina snertingu, þ.e.a.s í gegnum 

snertingu við yfirborð sem veiran liggur á þar sem veiran berst með hönd í munn, nef eða 

augu. Það hafa komið upp hugmyndir um að veiran gæti smitast með saur í skolplögnum 

milli íbúða (þar sem skolplögnum er ábótavant) eða með drykkjarvatni en ekki hefur verið 

hægt að sýna fram á það.55 

Smitstuðull (e. reproduction ratio) segir til um hversu marga einstaklinga hver 

smitaður einstaklingur smitar og er yfirleitt táknaður með R 0. Það segir okkur hvort 

smituðum er að fjölga eða fækka. Ef hver smitaður einstaklingur smitar að meðaltali færri 

en R 01 þá mun smituðum fækka þangað til faraldurinn deyr út. Ef smitstuðullinn er R 01 

þá mun hver smitaður aðeins smita 1 og því viðhelst fjöldi smitaðra og veirustofninn 

viðhelst sömuleiðis. Ef hver smitaður smitar hins vegar fleiri en 1 þá fjölgar smituðum. 

SARS-CoV-2 hefur reynst nokkuð smitandi og er smitstuðullinn talinn vera á bilinu 

R 0 2,4 - R 0 3,11.56 Segjum sem svo að hver og einn smitaður einstaklingur smiti 3, þá 

þýðir það að fyrst erum við með 1 einstakling sem smitar 3. Þessir 3 smita hver sína 3 eða 

samtals 9. Þessir 9 smita svo líka hver sína 3 eða samtals 27 og svo koll af kolli. Þetta er 

svokallaður veldisvöxtur. Þetta segir okkur það að veiran er nokkuð smitandi sem gerir 

það að verkum að sjúkdómurinn dreifist svona hratt og er svona ill viðráðanlegur. SARS-

CoV og MERS-CoV virðast ekki hafa verið eins smitandi og SARS-CoV-2. 

 

54 Zhou, P., Yang, XL., Wang, XG. o.fl., „A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of 

probable bat origin.“ Nature 579 (2020): 270–273. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7. 
55 La Rosa, G., Bonadonna, L., Lucentini, L., Kenmoe, S. og Suffredini, E., „Coronavirus in water 

environments: Occurrence, persistence and concentration methods - A scoping review.“ Water Research. 

Bindi 179, júlí (2020):115899. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313542030436X. 
56 Hilton, Joe og Keeling, Matt J. „Estimation of country-level basic reproductive ratios for novel 

Coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) using synthetic contact matrices“. Journals.plos.org 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1008031. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=La%20Rosa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32361598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonadonna%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32361598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucentini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32361598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kenmoe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32361598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suffredini%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32361598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7187830/
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Case fatality ratio eða CFR segir til um hversu hátt hlutfall þeirra sem greinast 

með tiltekið heilsufarsvandamál láta lífið.57 Það voru 8422 staðfest smit af SARS-CoV 

og 744 sem létu lífið58 sem þýðir að CFR var um 8.83%. Það hafa verið 2500 staðfest 

smit af MERS-CoV og 850 einstaklingar sem hafa látist.59 Það þýðir að CFR var um 34%. 

Ef við skoðum CFR vegna SARS-CoV-2 á heimsvísu þá höfðum við 46 milljónir staðfest 

smit þann 1. nóvember 2020 og af þeim höfðu 1,2 milljónir einstaklinga látist.60 Það gefur 

okkur 2,6% CFR. Svona tölur þarf vissulega að skoða með fyrirvara um að mögulega 

sýktust fleiri en opinbera tölur staðfesta og mögulega er dánartíðni mismunandi eftir 

hópum eftir aldri, kyni og öðru. Engu að síður gefur þetta ákveðna vísbendingu um 

skaðsemi faraldursins.  

Samanburður á tölum faraldranna þriggja sýna okkur líka að þó að CFR vegna 

MERS-CoV sé mun hærri en CFR vegna SARS-Cov-2. Þá hefur útbreiðsla og skaðsemi 

SARS-CoV-2 verið mun meiri. 

Til að reyna að hefta útbreiðslu sjúkdómsins og lækka smitstuðulinn þá þarf að 

koma í veg fyrir að úði eða dropar úr öndunarfærum, sem mögulega bera veiruna, berist 

á milli einstaklinga. Til þess er mikilvægt að reyna að halda skynsamlegri fjarlægð. 

Innandyra er oft léleg loftræsting og getur veiran því hangið í loftinu og aukið smithættu, 

því er ráðlagt að reyna að hafa eins langt á milli einstaklinga og mögulegt er. Ef ekki er 

hægt að tryggja fjarlægð á milli einstaklinga þá getur grímunotkun komið í veg fyrir 

úðasmit en það er mikilvægt að hafa í huga rétta meðhöndlun á grímunni. Þá er mikilvægt 

að halda fyrir munn þegar við hnerrum eða hóstum. Til að koma í veg fyrir snertismit er 

mikilvægt að hafa sameiginlega snertifleti í huga og gott að þrífa og spritta þá reglulega. 

Það er líka mikilvægt að passa uppá handþvott. Að þvo hendur vel með heitu vatni og 

sápu til að þvo í burtu veirur og annað sem gætu verið á þeim. Ef maður kemst ekki í 

 

57 Jón Magnús Jóhannesson. „Hver er munurinn á flensu og Covid-19?“ Vísindavefurinn, 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79953. 
58 Arnar Pálson, Jón Magnús Jóhannesson og Jón Gunnar Þorsteinsson. „Hvað eru til margar 

kórónuveirur sem sýkja menn og dugar ónæmi gegn einni þeirra fyrir hinum?“ Vísindavefurinn, 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79323. 
59 Sama grein. 
60 WHO TEAM-Emergency Response. „Weekly epidemiological update - 3 November 2020“, 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,  

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---3-november-2020. 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---3-november-2020
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handlaug með vatni og sápu er hægt að spritta hendurnar. Þá er gott að reyna að passa að 

bera ekki hendurnar í andlitið.61 

 

4 Mismunandi aðgerðir stjórnvalda 

Fyrir utan persónulegar sóttvarnir hvers og eins þá hafa stjórnvöld gengið mislangt í því 

að reyna sporna við útbreiðslu veirunnar. Stjórnvöld bera vissar skyldur gagnvart 

þjóðfélagsþegnum og það getur verið vandasamt að ákveða hvort tilteknir hagsmunir 

einhverra séu mikilvægari en aðrir hagsmunir annarra. Aðgerðir hafa því verið 

mismunandi á milli landa og hver útfærsla hefur sýna kosti og galla, þó svo ekki sé hægt 

að sjá þá alla fyrirfram. Þetta gerir útfærslu á viðbrögðum stjórnvalda vandasama. Hér 

verður farið yfir fjórar aðferðir sem virðast vera helstu valmöguleikar stjórnvalda, svo 

verður ágæti þeirra metið og skoðað hvaða aðgerðir íslensk stjórnvöld hafa notað. 

 

4.1 Að einangra og draga úr 

Þegar faraldurinn barst til Evrópu þá blossaði hann fyrst upp á Ítalíu. 2. mars 2020 greindu 

ítölsk stjórnvöld frá því að á tveimur dögum, frá laugardeginum 29. febrúar til 

mánudagsins 2. mars, fóru staðfest smit úr 1100 í 1700. Af þeim höfðu 34 látið lífið. Þá 

var byrjað að setja borgir og bæi á norðanverðri Ítalíu í sóttkví. Útgöngubann var sett á í 

vissum hverfum og öðru fólki bannað að fara inn í þau. Þá var opinberum viðburðum 

aflýst og vinsælum ferðamannastöðum á borð við söfn lokað.62 Þetta voru fyrstu aðgerðir 

stjórnvalda í Evrópu. Þær fólust í því „að einangra og draga úr“ smitum. Fyrstu skref 

stjórnvalda flestra landa voru sambærilegar aðgerðir. 

 „Að einangra og draga úr“ (e. contain and mitigate) felst í því að reyna að einangra 

smitaða hópa og draga úr útbreiðslu veirunnar. Þá eru settar strangar reglur um ferðalög, 

hópamyndanir og aðrar samkomur. Það er gert með því að takmarka ferðalög milli svæða, 

t.d. með því að loka landamærum, með því að setja útgöngubann, loka verslunum og 

 

61 World Health Organization. „Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public“.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin,  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 
62 Róbert Jóhannsson. „Mikil fjölgun tilfella á Ítalíu“ . Fréttastofa RÚV, 

https://www.ruv.is/frett/mikil-fjolgun-tilfella-a-italiu. 
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stofnunum og setja á reglur um einangrun og sóttkví. Þetta birtist í lokunum á leikskólum 

og skólum, aflýsingu viðburða þar sem margir koma saman, t.d. leikhús og tónleikar, 

lokun ölhúsa, veitingastaða og annarrar þjónustu sem er skilgreind sem ónauðsynleg. 

Aðal markmið þessara aðgerða er að draga úr áhrifum faraldursins. Að fækka þeim 

sem smitast í einu, að lækka smitstuðulinn, svo heilbrigðisstofnanir hafi meiri tíma til að 

undirbúa sig og aðlagast og séu betur í stakk búnar til að hjálpa þeim sem smitast og þurfa 

á hjálp þeirra að halda.63 

 

4.2 Að byggja upp hjarðónæmi 

Önnur aðgerð er að stefna að því „að byggja upp hjarðónæmi“ (e. build up herd 

immunity). Þegar meiri hluti samfélagsins hefur þegar verið sýktur eða fengið bóluefni þá 

minnka líkurnar á því að veiran berist í nýja hýsla. Þá smitar hver einstaklingur ekki eins 

marga og smitstuðullinn lækkar. Þegar smitstuðullinn fer niður fyrir R 0 1 byrjar að fjara 

rólega undan faraldrinum og veirudreifingin verður að engu.64  

Aðferðin að leyfa faraldrinum að ganga yfir og stefna að því „að ná hjarðónæmi“ 

myndi fela í sér hræðilegar aukaverkanir. Það hefur sýnt sig bæði í Wuhan í Kína og þegar 

hann blossaði fyrst upp á Ítalíu (og víðar) að þegar að veiran smitaði fólk óheft þá varð 

veldisvöxtur faraldursins mjög mikill. Margir smituðust í einu með þeim afleiðingum að 

sjúkrahús fylltust og heilbrigðisstarfsfólk þurfti að reyna að forgangsraða hverjum það 

ætti að reyna að sinna. Þar sem ekki var hægt að sinna öllum voru dauðsföll enn fleiri en 

þau höfðu mögulega þurft að vera. Það er hægt að ímynda sér veldisvöxtinn sem gæti 

orðið og ástandið á sjúkrahúsum og víðar í þjóðfélögum ef ekki væri gripið til ráðstafana 

til að hefta útbreiðsluna.  

Til að ná hjarðónæmi þá þarf meirihluti hvers hóps fyrir sig að vera með mótefni 

veirunnar. Hópurinn eða þýðið getur til dæmis verið allir jarðarbúar, allir Íslendingar eða 

allir íbúar öldrunarheimilis. Þó svo að stakt land nái hjarðónæmi þá geta enn borist þangað 

stök smit þó svo að það valdi kannski ekki faraldri. Sumir hafa sagt að það eigi að vernda 

 

63 Häyry, Matti. „The COVID-19 Pandemic: Healthcare Crisis Leadership as Ethics Communication“. 

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-quarterly-

of-healthcare-ethics/article/covid19-pandemic-healthcare-crisis-leadership-as-ethics-

communication/CE6B85449991BF962CF232B2FC9CB9C1. 
64 Sama grein. 

file:///C:/Users/stein_000/Desktop/Skóli/BA/Cambridge%20Quarterly%20of%20Healthcare%20Ethics
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áhættuhópa meðan verið er að ná hjarðónæmi en þó svo að það tækist þá getur enn komið 

upp smit á verndaða öldrunarheimilinu og þá eru íbúar þar óvarðir, því þar væri ekkert 

hjarðónæmi. Hafi hjarðónæmi hins vegar náðst í ytra samfélaginu þá snarminnka líkurnar 

á að smit berist inná öldrunarheimilið þar sem mögulegum smitberum hefði fækkað. Við 

vitum hinsvegar hvorki hversu langan tíma það tæki að ná upp hjarðónæmi né hversu 

lengi mótefni eftir náttúrlega Covid-19 sýkingu endist.65 

Ef að markmiðið er að ná hjarðónæmi í þýðinu ‚allir jarðarbúar‘ þá væri ekki nóg 

að 60% jarðarbúa myndi smitast því samgangur er ekki jafn á milli allra. Þó svo eitt þýði 

myndi ná 90% smiti, og því hjarðónæmi innan þess, þá gætu enn verið önnur þýði sem 

væru enn langt frá því að ná hjarðónæmi.66 Við erum rúmlega 7.800.000.000 einstaklingar 

sem búa á jörðinni.67 Ef 60% allra jarðabúa (sem væri sennilega ekki nóg) myndu smitast 

þá væru það 4.680.000.000 einstaklingar. Auðvitað eru margir fyrirvarar á svona 

útreikningi en hann gefur samt ákveðna mynd af því hvað er verið að tala um. Infactio 

fatality ratio eða IFR segir til um hversu hátt hlutfall þeirra sem sýkjast af tilgreindum 

sýkingarvaldi láta lífið. Það er talið að IFR vegna Covid-19 í heild sé á bilinu 0,4-1%.68 

Ef við miðum við 0.4% IFR þá eru það rúmlega 18.720.000 einstaklingar sem myndu láta 

lífið af þessum 4.680.000.000 sem myndi smitast. Það fælist þó í þessari aðferð að vernda 

viðkvæmustu hópana og því gæti IFR hlutfallið lækkað. IFR fyrir 25 ára er talið vera 

0,01%. Það hækkar svo eftir því sem fólk eldist og fer upp í 0,4% fyrir 55 ára, 1,4 % fyrir 

65 ára, 4,6% fyrir 75 ára og 15% fyrir 85ára.69 Fyrir utan dauðsföll þá hafa margir sem 

hafa veikst af Covid-19 glímt við eftirköst og langvarandi heilsufarsafleiðingar og margir 

hafa þurft að fara í endurhæfingu. Það er í raun of snemmt að segja til um hversu miklar, 

alvarlegar og langvarandi þessar afleiðingar munu reynast.70 Sú aðferð að leyfa 

faraldrinum að ganga yfir með það að markmiði að ná náttúrulegu hjarðónæmi myndi 

leiða til verulega skaða fyrir bæði einstaklinga og samfélög. 

 

65 Jóhanna Jakobsdóttir og Jón Magnús Jóhannesson. „Er náttúrulegt hjarðónæmi ekki eina skynsamlega 

leiðin út úr faraldri COVID-19?“ Vísindavefurinn, http://visindavefur.is/svar.php?id=79250. 
66 Sama grein. 
67 „World population“, Worldometer, https://www.worldometers.info/world-population/. 
68 Jón Magnús Jóhannesson. „Hver er munurinn á flensu og Covid-19?“ Vísindavefurinn 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=79953. 
69 Levin, Andrew T., Hanage, William P., Owusu-Boaitey, Nana. o.fl., „Assessing the age specificity of 

infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications.“ 

European Journal of Epidemiology. Bindi 35, desember 2020:1123–1138. 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-020-00698-1. 
70 Óðinn Svan Óðinsson og Jóhann Bjarni Kolbeinsson. „„Einhver hundruð“ með eftirköst COVID-19.“ 

Fréttastofa RÚV, https://www.ruv.is/frett/2020/09/17/einhver-hundrud-med-eftirkost-covid-19. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=79250
https://link.springer.com/journal/10654
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Hjarðónæmi er aftur á móti staða sem er æskileg. Hin leiðin til að byggja upp 

hjarðónæmi er með bólusetningu. Það er mun áreiðanlegri, skilvirkari og öruggari leið en 

náttúrulegt hjarðónæmi.71 

 

4.3 Prófa, rekja, einangra og meðhöndla 

Þegar „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“ (e. test, track, isolate, and treat) er beitt 

þá er það yfirleitt gert í kjölfarið á tímabili þar sem áðurnefndri aðferð, „að einangra og 

draga úr“ hefur verið beitt og oft er þeim líka beitt saman. Þá er skimað fyrir veirunni og 

reynt að komast að því hverjir eru smitaðir og svo er reynt að rekja hverjir hafa verið 

útsettir fyrir veirunni. Þeir sem hafa verið útsettir fyrir veirunni eru settir í sóttkví en þeir 

sem greinast smitaðir eru einangraðir. Svo er reynt að fylgjast vel með smituðum og 

meðhöndla þá sem veikjast alvarlega.  

Þetta er gert með því að fjölga prófunum fyrir veirunni umtalsvert. Það er svo 

reynt að rekja ferðir þeirra sem reynast smitaðir og komast að því hverja þeir hafa 

mögulega getað smitað. Þeir einstaklingar sem hafa verið í samskiptum við smitaða og 

hafa mögulega smitast eru þá settir í sóttkví og svo kallaðir í próf eftir atvikum. Þetta er 

gert til að koma í veg fyrir aukna útbreiðslu veirunnar og til að lækka smitstuðulinn. Þá 

gefst heilbrigðisstarfsólki færi á að fylgjast með smituðum og kalla inn til meðhöndlunar 

ef þörf er á.72 Ef „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“ gengur vel og smitum fækkar 

þá getur það leitt til þess að það sé hægt að létta á aðgerðum sem felast í „að einangra og 

draga úr“. 

 

4.4 Bæling 

Það er kallað „bæling“ (e. suppress) þegar reynt er að útrýma sjúkdóminum alveg 

með takmörkunum í staðinn fyrir að halda aðeins aftur af honum líkt og eru markmið „að 

 

71 Jóhanna Jakobsdóttir og Jón Magnús Jóhannesson. „Er náttúrulegt hjarðónæmi ekki eina skynsamlega 

leiðin út úr faraldri COVID-19?“ Vísindavefurinn, http://visindavefur.is/svar.php?id=79250. 
72 Häyry, Matti. „The COVID-19 Pandemic: Healthcare Crisis Leadership as Ethics Communication“. 

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-quarterly-

of-healthcare-ethics/article/covid19-pandemic-healthcare-crisis-leadership-as-ethics-

communication/CE6B85449991BF962CF232B2FC9CB9C1. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=79250
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einangra og draga úr“ og „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“.73 Þá eru aðgerðir 

stjórnvalda mjög íþyngjandi fyrir almenning. Það er sett á útgöngubann þar sem fólki er 

gert að vera heima hjá sér og fær ekki að fara út úr húsi nema til þess að sækja 

nauðsynjavörur. 

 

4.5 Aðgerðir íslenskra stjórnvalda 

Íslensk stjórnvöld byrjuðu í janúar 2020 að gera læknisfræðilegt mat á 

komufarþegum sem voru með öndunarfærasýkingu, höfðu komið til Wuhan í Kína á 

undangengnum 14 dögum eða höfðu verið í samgangi við einstaklinga með grunaða eða 

staðfesta sýkingu.74 28. febrúar var svo tilkynnt um fyrsta staðfesta smitið á Íslandi og 

ríkislögreglustjóri í samráði við sóttvarnalækni virkjaði hættustig almannavarna. Þá var 

strax hafin vinna við að rekja hverjir gætu hafa verið útsettir vegna þessa staðfesta smits.75 

Það má því segja að íslensk stjórnvöld hafi stokkið yfir að nota „að einangra og draga úr“ 

og farið beint í „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“. Síðar áttu stjórnvöld eftir að 

bæta við samkomubönnum og lokunum. Háskólum og framhaldsskólum var lokað og 

rekstur grunnskóla og leikskóla var takmarkaður. Heimsóknir á hjúkrunarheimili voru 

takmarkaðar. Fyrirtæki og stofnanir eins krár, skemmtistaðir, líkamræktarstöðvar, 

sundlaugar, kvikmyndahús, leikhús, nuddstofur, sjúkraþjálfun, hárgeiðslustofur, 

húðflúrstofur, söfn, spilasalir, tannlæknar o.fl var gert að loka. Þá var tómstunda og 

íþróttastarfi bæði barna og fullorðna stöðvað. Þá voru settar takmarkanir við landamæri. 

Reynt var að skima fyrir veirunni og rekja smit eins og hægt var. Einstaklingum sem 

höfðu verið útsettir fyrir smiti var gert að fara í sóttkví og þeir sem höfðu smitast voru 

settir í einangrun. 

Þegar helstu aðgerðir sem standa stjórnvöldum til boða eru skoðaðar og þær settar 

í samhengi við vána sem við stöndum frammi fyrir þá sjáum við fljótt að það að gera 

 

73 Häyry, Matti. „The COVID-19 Pandemic: Healthcare Crisis Leadership as Ethics Communication“. 

Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-quarterly-

of-healthcare-ethics/article/covid19-pandemic-healthcare-crisis-leadership-as-ethics-

communication/CE6B85449991BF962CF232B2FC9CB9C1. 
74 Sóttvarnarlæknir. „Hvað er verið að gera á Íslandi til að hefta útbreiðslu hinnar nýju kórónaveiru (2019-

nCoV).“ Embætti landlæknis, https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item38807/hvad-er-

verid-ad-gera-a-islandi-til-ad-hefta-utbreidslu-hinnar-nyju-koronaveiru-2019-ncov-. 
75 Sóttvarnarlæknir. „Fyrsta tilfelli COVID-19 kórónaveiru greinist á Íslandi“. Embætti landlæknis, 

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item39280/Fyrsta-tilfelli-COVID-19-koronaveiru-

greinist-a-Islandi. 
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ekkert myndi aðeins leiða til hörmunga. Ef stjórnvöld myndu aðeins senda út varnaðarorð 

og leiðbeiningar til einstaklinga og fyrirtækja um að fara varlega og stefna á náttúrlegt 

hjarðónæmi þá virðist það hafa í för með sér töluvert fleiri smit og dauðsföll en í 

aðgerðum þar sem reynt er að draga úr smitum og hemja faraldurinn. 

Það virðist því ásættanlegt í ljósi skaðsemi faraldursins að fara varlega og grípa til 

aðgerða með það að markmiði að reyna að vernda samfélagið eins og hefur verið gert. 

Aðgerðir íslenskra stjórnvalda hafa líka einkennst af gegnsæi og meðalhófi annars vegar 

og hins vegar því að efla skilning og þátttöku einstaklinga. Ef markmiðið væri að koma í 

veg fyrir öll smit og stöðva faraldurinn þá er einfaldlega best að setja á útgöngubann og 

„bæla“ faraldurinn alveg niður en þá þyrtfi líka að loka landamærunum því annars bærist 

faraldurinn aftur inní landið. Þess má geta að margir héldu að Ísland hefði farið þá leið 

að bæla niður faraldurinn þegar fyrsta bylgja faraldursins dó út vorið 2020. Það var aftur 

á móti ekki yfirlýst markmið að bæla faraldurinn alveg niður heldur aðeins heppileg 

aukaverkun.  

Íslensk stjórnvöld hafa valið „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“ og „að 

einangra og draga úr“ líka þegar þörf hefur verið á því, þegar útbreiðsla hefur orðið mikil 

og álag á sjúkrahúsin hefur þyngst of mikið. Það má því segja að aðgerðir íslenskra 

stjórnvalda séu þær skástu í stöðunni.   

 

5 Brjóta aðgerðir íslenskra stjórnvalda vegna Covid-19 á 

frelsisreglu J.S. Mill? 

Mill setur þær takmarkanir á frelsi einstaklingsins að stjórnvöldum sé fært að tryggja 

öryggi borgaranna. Við eigum að rækta einstaklingseinkenni okkar og þroska þau innan 

þeirra marka, sem réttindi og hagsmunir annarra setja þeim. Hann setti upp tvær 

meginreglur til að skera úr um hverju einstaklingurinn eigi að ráða og hverju samfélagið 

eigi að ráða; „að enginn maður gangi á hagsmuni annarra“76 og „að hver maður beri 

sanngjarna byrði starfs og fórna í því skyni að vernda samfélagið sem þegna þess gegn 

tjóni og árásum“.77 Við verðum því að skoða hvort aðgerðir stjónvalda séu þannig að þær 

 

76 Mill, 141. 
77 Mill, 141-142. 
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banni það að einstaklingar gangi á hagsmuni annarra og hvort hver einstaklingur beri 

sanngjarna byrði starfs og fórna í því skyni að vernda samfélagið og þegna þess gegn því 

tjóni sem annars yrði af vegna faraldursins. 

Rauði þráðurinn í frelsisreglu Mill er að einstaklingurinn hafi svigrúm til að 

þroskast og dafna eftir sínu eigin innra eðli en ekki eftir vana eða tísku samfélagins. Að 

einstaklingurinn hafi neikvætt frelsi eða rými sem yfirvöld og aðrir skipta sér ekki af svo 

að jákvætt frelsi einstaklingsins, uppspretta eða ástæður athafna einstaklingsins geti 

dafnað. Þetta þýðir ekki að einstaklingurinn hafi frelsi til að hunsa smitvarnir þó svo að 

það sé þrýstingur frá yfirvöldum eða öðrum til að hlýða sóttvarnarráðstöfunum. Jákvætt 

frelsi einstaklingsins getur enn dafnað þó að neikvætt frelsi sé takmarkað að þessu leyti. 

Næsta spurning verður því hvort það sé verið að takmarka neikvætt frelsi einstaklingsins 

of mikið með því að takmarka athafnarými viðkomandi. 

Við höfum séð hversu hættulegur Covid-19 veirufaraldurinn er. Við höfum séð að 

það eru gríðarlegir hagsmunir fólgnir í því að reyna að stöðva smitleiðir. Ef einstaklingur 

fer ekki varlega þá eru það ekki einfaldlega hans eigin hagsmunir að veikjast ekki. Því 

um leið og einstaklingur smitast þá eru líkur á því að hann muni smita fleiri, sem gætu 

svo smitað fleiri sem gæti leitt af sér veldisvöxt smita með hörmulegum afleiðingum. Það 

að gæta að sóttvörnum er því verknaður sem kemur ekki aðeins einstaklingnum sjálfum 

við heldur öllu samfélaginu. Í venjulegu árferði myndu hversdagslegar athafnir eins og 

að þvo sér um hendurnar flokkast undir athafnir sem varða mann sjálfan (nema auðvitað 

eftir klósettferðir og ef viðkomandi vinnur við matvæli). Í Covid-19 ástandinu þá fara 

þessar athafnir að varða fleiri en einstaklinginn sjálfan. Það er aukin krafa á einstaklinginn 

frá samfélaginu að allir taki þátt og passi upp á smitvarnir. Það er ætlast til þess af okkur 

að við þvoum okkur um hendurnar eða sprittum þær. Við eigum að halda fjarlægð og 

reyna að koma í veg fyrir dropasmit með því að hósta í olnbogann eða að nota grímur. 

Faðmlög sem venjulega eru merki um væntumþykju verða argasti dónaskapur, því 

faðmlaginu fylgir ákveðin áhætta. Af þessu má draga að ef einstaklingar gæta ekki að 

smitvörnum þá eru þeir að ganga á hagsmuni annarra. Að sama skapi er réttlætanlegt að 

stjórnvöld takmarki neikvætt frelsi einstaklinga til að koma í veg fyrir að þeir smiti aðra 

og gangi þannig á hagsmuni annarra. Eftir situr hin spurningin um hvort hver 

einstaklingur beri sanngjarna byrði starfs og fórna í því skyni að vernda samfélagið og 

þegna þess gegn því tjóni sem annars yrði af vegna faraldursins. 
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Sumir hafa haldið því fram að aðgerðir íslenskra stjórnvalda á landamærum um 

að skikka komufarþega í tvöfalda skimun, með 5 daga sóttkví á milli skimana eða annars 

að fara í tveggja vikna sóttkví hafi eyðilagt ferðamannaiðnaðinn á Íslandi og þar með 

valdið atvinnumissi fjölmargra. Því má svara með að benda á að Covid-19 er 

heimsfaraldur og ferðamannaiðnaðurinn er svo gott sem lamaður á heimsvísu og því 

ósanngjarnt að kenna aðgerðum íslenskra stjórnvalda um. Þeir fáu ferðamenn sem ekki 

eru að heimsækja landið vegna þess að þeir vilja ekki fara í skimun og 5 daga sóttkví á 

milli eru hlutfallslega lítill hópur af þeim sem eru ekki að koma hingað vegna Covid-19. 

Ávinningurinn af komu þessara ferðamanna væri varla virði áhættunar á þeim skaða sem 

gæti orðið af komu þeirra ef þeir bera smit inní landið sem gæti svo dreift úr sér. 

Einstaklingur sem er búinn að missa lífsviðurværi sitt getur vissulega haldið því 

fram að aðgerðir stjórnvalda hafi gengið á hagsmuni sína og að það sé ósanngjörn byrði 

og fórn viðkomandi til þess að vernda samfélagið fyrir útbreiðslu veirufaraldurs. Mill 

segir hins vegar að valdsvið samfélagsins taki til breytni einstaklings um leið og hann 

gengur á hagsmuni annarra en hvort samfélagið eigi að skerast í leikinn velti á því hvort 

það sé almenningsheill til eflingar eða ekki. Miðað við umfjöllunina hér að ofan um 

smitstuðul og fjölda látinna vegna SARS-CoV-2 þá er auðvelt að halda því fram að 

sóttvarnaraðgerðir stjórnvalda varði almenningsheill. Hvort aðgerðirnar séu 

almenningsheill til eflingar eða ekki veltur á hvort hagsmunir og tilfinningar þegnanna 

sem á að skerða séu meiri eða minni en þeir hagsmunir sem á að vernda.  

Samkomutakmarknir og lokanir hafa haft mikil og margvísleg áhrif á hagsmuni 

og tilfinningar einstaklinga. Fólk hefur ekki fengið að koma saman. Afþreying eins og 

tónleikar, leikhús, kvikmyndahús og annað skemmtanahald hefur ekki verið í boði á 

tímum. Börn og fullorðnir hafa ekki fengið að stunda íþróttir, heilsurækt og 

tómstundastarf. Margir hafa einangrast. Ofbeldi hefur aukist á heimilum. Aðgangur að 

heilbrigðisþjónustu hefur takmarkast. Fólk hefur ekki mátt kveðja sína nánustu á 

dánarbeðinu. Áhrif þessara þátta á tilfinningar hvers og eins verða aldrei settar á 

vogaskálar af neinum öðrum en þeim sem á í hlut hverju sinni. Á sama máta er ekki hægt 

að setja á vogaskálar tilfinningar þeirra sem veikjast eða aðstandanda þeirra, tilfinningar 

heilbrigðisstarfsfólks sem þarf að vinna undir óvenjulegu álagi eins og hefur gerst þegar 

faraldurinn hefur breiðst of hratt út og hvað þá tilfinningar þeirra sem látast úr 

sjúkdómnum og ástvina þeirra. 



 

 25 

 

 

Mill sagði að það væri siðferðislega ámælisvert að virða ekki hagsmuni og 

tilfinningar annarra nema einhver æðri skylda eða skyldur einstaklings við sjálfan sig knýi 

hann til annarrar breytni. Eins og áður sagði þá er rauði þráðurinn í hugmynd Mill um 

frelsi réttur einstaklingsins til að rækta sjálfan sig. Auðvitað væri hægt að segja að 

fjárhagslegir hagsmunir og lífsviðurværi einstaklinga séu forsenda þess að þeir geti 

ræktað sjálfa sig. Því er hægt að svara með því að benda á að á Íslandi er fólki tryggð 

ákveðin grunnframfærsla í gegnum almannatryggingakerfi og 

atvinnuleysistryggingasjóði. Þá hafa stjórnvöld, samhliða aðgerðum stjórnvalda til að 

hefta útbreiðslu veirunar, komið til móts við þá sem hafa beðið fjárhagslegt tjón vegna 

þessara aðgerða. Má þar nefna laun í sóttkví, hlutabótaleið, lokunarstyrki, tekjufallstyrki 

og viðspyrnustyrki. Auk þess hafa verið boðaðir margskonar styrkir, stuðningslán og 

ívilnanir til að efla fyrirtæki og einstaklinga til að komast í gegnum faraldurinn.78 

Þegar allt er tekið til skoðunar þá virðast aðgerðir íslenskra stjórnvalda hafa komið 

í veg fyrir meiri skaða en þær hafa valdið. Að aðgerðir íslenkra stjórnvalda vegna Covid-

19 komi í veg fyrir það einstaklingar gangi á hagsmuni annarra og að fórnir og byrði hvers 

einstaklings séu sanngjarnar í því skyni að vernda samfélagið og þegna þess gegn því 

tjóni sem annars yrði af vegna faraldursins. Það virðist því vera að í aðstæðum eins og 

við höfum upplifað vegna hættunnar sem stafar af SARS-CoV-2 þá er gæðaréttur 

einstaklinga til lífs og heilsu og verknaðarskylda yfirvalda til að tryggja líf þeirra og heilsu 

meiri en griðaréttur annarra sem felst í taumhaldsskyldu stjórnvalda gagnvart 

atvinnustarfsemi þeirra, allavega ef mælikvarðinn er frelsisregla John Stuart Mill.  

 

6 Niðurstaða 

Meginspurning þessarar ritgerðar felst í því hvort aðgerðir íslenskra stjórnvalda vegna 

Covid-19 brjóti á borgarlegu frelsi einstaklinga samkæmt frelsisrelgu John Stuart Mill.  

 Við höfum komist að því að þó að rauði þráðurinn í frelsisreglu Mill sé að 

einstaklingurinn hafi svigrúm til að þroskast og dafna eftir sínu eigin innra eðli en 

ekkieftir vana eða tísku samfélagins þá setur Mill þær takmarkanir á frelsi einstaklingsins 

að stjórnvöldum sé fært að tryggja öryggi borgaranna. Við eigum að rækta 

 

78 Stjórnarráð Íslands „Efnahagsaðgerðir vegna Covid -19.“ Stjórnaráðið, 

https://www.stjornarradid.is/covid-19/. 
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einstaklingseinkenni okkar og þroska þau innan þeirra marka, sem réttindi og hagsmunir 

annarra setja þeim. Hann setti upp tvær meginreglur til að skera úr um hverju 

einstaklingurinn eigi að ráða og hverju samfélagið eigi að ráða; „að enginn maður gangi 

á hagsmuni annarra“79 og „að hver maður beri sanngjarna byrði starfs og fórna í því skyni 

að vernda samfélagið sem þegna þess gegn tjóni og árásum“.80 

 Við höfum líka séð að frelsi má skilgreina annars vegar í neikvætt frelsi eða rými 

sem yfirvöld og aðrir skipta sér ekki af og hins vegar í jákvætt frelsi einstaklingsins sem 

er uppspretta eða ástæður athafna einstaklingsins. 

 Við höfum fjallað um SARS-CoV-2 kórónuveiruna sem veldur Covid-19 og 

komist að því að hún getur verið nokkuð smitandi og dreifir sér í veldisvexti ef ekki eru 

viðhafðar smitvarnir. Hún getur bæði dregið fjölmarga til dauða og valdið langvinnu 

heilsutjóni á þeim fjölmörgu sem smitast. Því er skynsamlegt að draga úr smitum eins og 

hægt er. Það eru gríðarlegir hagsmunir í þvi að reyna að stöðva smitleiðir. Ef einstaklingur 

fer ekki varlega þá eru það ekki einfaldlega hans eigin hagsmunir að veikjast ekki. Því 

um leið og einstaklingur smitast þá eru líkur á því að hann muni smita fleiri. Það að gæta 

að sóttvörnum er því verknaður sem kemur ekki aðeins einstaklingnum sjálfum við heldur 

öllu samfélaginu.  

 Við höfum farið yfir fjórar aðferðir sem virðast vera helstu valmöguleikar 

stjórnvalda, „að einangra og draga úr“, „að byggja upp hjarðónæmi“, „að prófa, rekja, 

einangra og meðhöndla“ og „bælingu“ og komist að því að íslensk stjórnvöld nota fyrst 

og fremst „að prófa, rekja, einangra og meðhöndla“ en þegar smitum fjölgar þá hafa 

stjórnvöld beitt „að einangra og draga úr“ með. Það er þó markmiðið að byggja um 

hjarðónæmi en náttúrulegt hjarðónæmi er óæskileg leið og því er beðið eftir bóluefni til 

að geta náð hjarðónæmi með dreifingu bóluefnis. 

 Aðgerðir íslenskra stjórnvalda vegna Covid-19 koma í veg fyrir það einstaklingar 

gangi á hagsmuni annarra og dreifa veirunni áfram og fórnir og byrði hvers einstaklings 

vegna aðgerðanna virðast sanngjarnar í því skyni að vernda samfélagið og þegna þess 

gegn því tjóni sem annars yrði af vegna faraldursins. Gæðaréttur einstaklinga til lífs og 

heilsu og verknaðarskylda yfirvalda til að tryggja líf þeirra og heilsu í þeim aðstæðum 

 

79 Mill, 141. 
80 Mill, 141-142. 
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sem hafa skapast vegna Covid-19 faraldursins virðist meiri en griðaréttur annarra sem 

felst í taumhaldsskyldu stjórnvalda gagnvart atvinnustarfsemi eða annarra hagsmuna 

þeirra, allavega ef mælikvarðinn er frelsisregla John Stuart Mill. Því skal þó haldið til 

haga að erfitt er að leggja mat á tilfinningar einstaklinga og þjáningar þeirra. 
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